
2015–2020
Chodov

Vyhodnocení strategického plánu 
rozvoje města



Vize strategického plánu 2015 - 2020 

Chodov si v roce 2015 jako hlavní cíl stanovil zlepšení 
image města, resp. zvýšení prestiže. Tento cíl měl 
jednoznačný úkol a tím je zvýšení atraktivity města, 
jak v očích jeho obyvatel, tak i v povědomí ostatní 
veřejnosti.

CHODOV – město 
s budoucností 



Strategické cíle

„Tvořte s námi 
město, které je vaším 

domovem“ 

Zvýšení kvality a dostupnosti 
služeb pověřeného úřadu

Energetická účinnost

Revitalizace městské zeleně

Plynulost silničního provozu

Podpora volnočasových a 

kulturních aktivit

Zlepšování občanské vybavenosti

Zvýšení bezpečnosti (prevence 

kriminality)

Zvyšování kvality vzdělávání, 

sociálních a zdravotních služeb

Zajištění infrastruktury pro 

podnikání

Podpora zaměstnanosti

Optimalizace vzdělanostní a 

kvalifikační struktury zaměstnanců
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Zkvalitnění podmínek Zkvalitnění podmínek 
života občanůživota občanů

Zajištění environmentálníZajištění environmentální
udržitelnostiudržitelnosti

realizovaných 
projektů/v 
realizaci

V roce jsme 2015 jsme si stanovili, že budeme rozvíjet 
následující čtyři témata. Za toto období se nám u 
každého z nich podařilo realizovat několik projektů. 
Společně věříme, že i tyto naše kroky Vám pomohly cítit 
se v Chodově lépe. 

Aktuálně připravujeme nový strategický dokument 
a budeme rádi, pokud nám vaší zpětnou vazbou 
pomůžete definovat hlavní cíle pro následující období. 

realizovaných 
projektů/v 
realizaci



          

 Ve městě se změnilo...

Hlavní realizované projekty

Přístavba budovy ZŠ J. A. 
Komenského

Zahrada u ZŠ Husova

Volnočasová 
infrastruktura             

v areálu Bílé vody

Lesopark 

Modernizace odborných 
učeben ZŠ

ŠAK - výměna 
umělého povrchu

Revitalizace sídliště Tovární

Základní umělecká škola

Zateplení budov škol 
a školek

Vybrané investiční projekty od roku 2015.



 Kultura a sport tvoří život ve městě...

Vavřinecká pouť

Pálení čarodejnic

Beach volejbalové 
soutěže

Ples města

Zahájení adventu ve městě

Chodovská vlečka

Oslavy města

Masopust

Pohár starosty

Vybrané kulturní a sportovní akce, které nám dělaly radost



Vyhodnocení rozpočtu 
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Výše investičních výdajů (přesněji kapitálových 
výdajů) byla nejvyšší v roce 2017 a 2020, kdy město 
proinvestovalo téměř 62 mil. Kč, respektive 57 mil. 
V součtu celkový počet investic města činil 264 mil Kč.

Investiční výdaje za období 2015-2020

20 184 Celkový podíl kapitálových výdajů na jednoho obyvatele 
Chodova tvořil mezi roky 2015 - 2020 přes 20 tisíc Kč. 
Roční průměr tak tvoří přes 4 tis. Kč na obyvatele. 

Podíl investic (kapitálových výdajů) na 
jednoho obyvatele 

KČ /
OBYVATEL

Za sledované období tvořil podíl dotačních (externích) 
zdrojů na financování města téměř 20 %. V budoucnu 
určitě chceme toto číslo nadále zlepšovat, abychom 
šetřili rozpočet města. 

Podíl investičních dotací na celkových 
investičních výdajích

Celková bilance ukazuje, že město hospodařilo                  
v posledních pěti letech s příjmy o celkových objemech 
od 212 mil. Kč (2016) do 282 mil. Kč (2020). 
Po celé období mělo také podobnou skladbu výdajů.      
Co do objemu hrály nejvýznamnější roli příjmy daňové. 
Průměrně se jednalo o téměř 80 % z celkových příjmů. 
Na celkovém objemu příjmů se významně podílely také 
přijaté dotace (transfery). 

23,3 %



Nový strategický plán 

Chodov 2022 - 2030

Abychom i nadále byli město s budoucností, zaměříme naše úsilí především na:

• Budování atraktivních ploch pro trávení volného času

• Dostupnost práce

• Identita a sounáležitost našich občanů

#mujchodov

Jsme si vědomi toho, že práce na rozvoji našeho města 
je kontinuální a možná i nekončící proces, proto chceme 
a budeme společně s Vámi pracovat na rozvoji Chodova. 
K tomu nám pomůže nově vytvořený strategický 
dokument, který zohlední řadu změn (sociálních, 
kulturních, environmentálních aj.), které se kolem nás 
udály. 

Základní myšlenky však chceme stavět na názorech 
našich občanů. Zapojování obyvatel do rozvoje města je 
trend, který budeme podporovat i v následujících letech.

Pojďte se do tvorby zapojit s námi. Více informací 
najdete na webu města nebo na stránce 
mujchodov.cz


